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13. točka dnevnega reda  

Mreža zavarovanih območij v Alpah 

 
Predlog Francije za Task Force na področju „Zavarovanih območij“,  

ki jo da na razpolago pri Stalnem sekretariatu 
 
 
 

Zagotovitev Task Force „Zavarovana območja“ pri Stalnem 
sekretariatu 
 
Splošno 

Mreža zavarovanih območij v Alpah, ki jo je ustanovila Francija s podporo Slovenije leta 

1995, je mednarodna institucija s francoskim pravom na razpolago vsem alpskim državam za 

dodatno pomoč pri uresničevanju Alpske konvencije in še posebno pri izvajanju njenega 

protokola « Varstvo narave in urejanje krajine ».  Mreža zavarovanih območij združuje več 

kot 350 zavarovanih območij (s površino preko 100 hektarjev), od tega pa jih ima okoli sto 

lastno upravljanje in s tem tudi usposobljeno tehnično osebje. Delovanje mreže pokriva torej 

od 15 do 20% površine Alpskega loka, za svoje administrativno delovanje pa je trenutno 

podrejena nacionalnemu parku Ecrins, ki je javni zavod pod okriljem  francoskega ministrstva 

za okolje1. 

 

Predlog možnosti razpolaganja posebne Task Force pri Stalnem 

sekretarjatu 

Francija, v dogovoru z organi odločanja Mreže zavarovanih območij (mednarodni upravni 

odbor in generalna skupščina), ji želi dodeliti mednarodno dimenzijo in zato predlaga ostalim 

udeleženim državam, da se del Mreže združi  s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije v 

obliki "Task Force". To bi omogočalo izvršilnim organom konvencije (Alpska konferenca, 

Stalni odbor in Stalni sekretariat) večje možnosti posredovanja in dodatne pristojnosti za 

izvajanja protokola « Varstvo narave in urejanje krajine ».  

 

 

 

                                        
1 Ministrstvo za ekologijo in trajnostni razvoj  
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Možna področja delovanja Task Force 

1) Komunikacija: glede na to, da ima Mreža zavarovanih območij že na razpolago 

številna komunikacijska orodja (Internet, Intranet, publikacije, neposredne stike z 

vsemi zavarovanimi območji,…), bi lahko Task Force pripomogla k krepitvi politike 

izmenjave informacij v okviru konvencije in še posebno glede protokola « Varstvo 

narave in urejanje krajine », in to s pomočjo ze obstoječih orodij  predvsem v dobro 

zavarovanih območij (sinergija z obstoječimi informacijskimi kanali). 

2) Opazovanje: Mreža zavarovanih območij v Alpah ima na razpolago številne 

geografske podatke o teh zavarovanih območjih v okviru operativnega geografskega 

informacijskega sistema. Ta sistem bi lahko v prihodnje postopno razvijali in 

izpopolnjevali. Task Force bi lahko imela nalogo uspešno izpeljati, v sodelovanju s 

SOIA, obdelavo in upravljanje informacijskih sistemov (zbiranje in vodenje podatkov 

o zavarovanih območjih) s pomočjo oddvojenega sedeža Stalnega sekretariata v 

Bolzanu (podatkovna baza zavarovanih območij in kartografija). 

3) Regionalni razvoj: Task Force se bo lahko opirala na delovanje Alpske mreže na 

področju turizma in razvoja globalne politike kakovosti turističnih storitev na 

zavarovanih območjih, da bi prispevala k delovnemu programu Stalnega sekretariata 

v okviru promocije regionalnega trajnostnega razvoja (zavarovana območja kot 

gonilna sila  trajnostnega razvo a  večih regij).  j

j

i

4) Programi izmenjave, študijska potovanja, izobraževanje: v duhu prenašanja 

različnega znanja v Alpah (know-how), bo Task Force predstavljala povezovanli člen 

med Sekretariatom in alpskimi zavarovanimi območji za promocijo  in izvedbo takih 

dejavnosti (izobraževanje, prenos znanja). 

5) Specifični programi: v okviru lastnih nalog bo stalni odbor lahko zadolžil Task Force za 

specifične projekte in dejavnosti, ki bi pripomogle pri konkretni izvedbi konvencije 

(ekspertiza, izvedba pro ektov). 

6) Orodja: Task Force bo lahko koristila vsa orodja in stike, ki jih je vzpostavila Mreža 

zavarovanih območij v Alpah pri izvajanju nalog, ki jih bo skupini zadal Stalni 

sekretariat (orodja in skup ne strokovnjakov). 

 

Ta predlog želi prispevati k razvoju operativne sposobnosti stalnega Sekretariata ter se 

skupaj z mednarodnim upravnim odborom  ter generalno skupščino Mreže zavarovanih 

območij v Alpah pridružuje željam VII. Alpske konference glede približevanja Mreže 

zavarovanih območij v Alpah (koordiniranje z ostalimi dejavnostmi  za izvedbo konvencije) in 

Alpske konvencije.  
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Financiranje te Task Force bi bilo zagotavljeno s prostovoljnim prispevkom Francije (Točka 

VII/2, Priloga III, Člen 2 sklepa o Sekretariatu Alpske konvencije), v skladu s 

finančnim in računovodskim pravilnikom ter z notranjim pravilnikom o zaposlenih pri Stalnem 

sekretarjatu. 

 

Ta prostovoljni prispevek bi se lahko izvedel kot sledi:  

 

- Oblikovanje"Task Force" za izvajanje protokola “Varstvo narave in urejanje krajine” in 

za sodelovanje med zavarovanimi območji ter Stalnim sekretariatom, kot pomemben 

element v procesu Alpske konvencije; 

- Task Force bi nadaljevala z delovanjem znotraj struktur Alpske mreže, tako da se ne bi 

ustvarjali dodatni stroški delovanja, vendar pa bodo uslužbenci v Task Force podrejeni 

Generalnemu sekretarju Alpske konvencije; 

- Financiranje osebja s strani Stalnega sekretariata bi bilo krito preko prostovoljnega 

prispevka Francije s pravnim statusom « nediplomatsko osebje na razpolago» (glej 

člen 2 - & (f) osnutka pravilnika zaposlenih) ; 

- Operativne stroške in stroške vodenja Task Force bo pokrival prostovoljni prispevek 

Francije; 

- Tripartitna konvencija – stalni Sekretariat Alpske konvencije, mednarodni upravni odbor 

Mreže zavarovanih območij v Alpah, Nacionalni park Écrins – bo natančneje določila 

praktične formalnosti za administrativno in finančno izvedbo ustanovitve te Task Force. 

 

Mreža zavarovanih območij v Alpah (pojasnilo) 

-  Kar zadeva Mrežo zavarovanih območij (obstoječa struktura, brez "Task Force "), bo 

lahko nacionalni park Ecrins pomagal  skupini "Task Force"  z logistično pomočjo in v 

primeru potrebe z možnostjo uporabe specifičnega osebja in opreme; 

- Stroške delovanja kot tudi stroške izvedbe delovnega programa izven delovanja Task 

Force bo tudi nadalje krila Francija, eventualno bi se lahko dopolnjevali s prostovoljnimi 

prispevki drugih soudeleženih držav (sklep VII. Alpske konference v Meranu (It) – točka 

15 dnevnega reda/ Razno – Mreža zavarovanih območij v Alpah); 
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Zaključek 

Razpolaganje z posebno Task Force znotraj Alpske konvencije, bi omogočilo krepitev 

koordinacije med delovnimi nalogami mednarodnega upravnega odbora mreže  ter ostalimi 

dejavnostmi Alpske konvencije  in še posebno naloge dodeljene Stalnemu sekretariatu.  

 

Sekretariat je izrazil veliko zanimanja za čvrstejše sodelovanje z Mrežo zavarovanih območij v 

Alpah: povezovanje osebja Task Force in Sekretariata  bi  omogočal izvajanje skupne naloge 

Sekretariata in Mreže zavarovanih območij, to je udejanjanja protokola “Varstvo narave in 

urejanje krajine”, ki je operativen že več let. Okrepile bi se tudi sposobnosti in pristojnosti 

Sekretariata, s tem bi se spremenile tudi njegove operativne sposobnosti na terenu, 

predvsem na področju posredovanja informacij širši javnosti glede narave in krajine znotraj 

Alpske konvencije. 

 

 
*  * 

* 
 
 

Predlog podrobnejših oblik dodelitve « Task Force » Alpske mreže 

Stalnemu sekretariatu Alpske konvencije 

 
1) Podrobnejši napotki o dodelitvi se sklicujejo: na sklepe VII. Alpske konference (Točka 

VII/2, Priloga III, Člen 2 sklepa o SekretariatuAlpske konvencije), na sklepe 26. in 27. 

Stalnega odbora  in  na osnutek pravilnika o zaposlenih člen 2 - & (f). 

2) Pravni status zaposlenih je kot sledi: « osebje na razpolago stalnemu sekretariatu z 

nediplomatskim statusom »; prostovoljni prispevek Francije za pokrivanje plač in 

socialnih prispevkov. Načini pologa tega prostovoljnega prispevka bodo natančneje 

določeni v konvenciji med francoskim Ministrstvom za ekologijo in trajnostni razvoj in 

Stalnim sekretariatom; oblike delovanja Task Force pa bodo opredeljene v tripartitni 

konvenciji med Stalnim sekretariatom, mednarodnim upravnim odborom Alpske 

mreže  in Nacionalnim parkom Ecrins. 

3) Naloge Task Force bodo osnovane na konkretnem izvajanju členov protokola 

« Varstvo narave in urejanje krajine » in še posebno 12. člena omenjenega 

protokola. Naloge, ki bodo dodeljene Task Force bodo prav v luči te strateške 

razsežnosti Alpske konvencije, podobno kot pri Mreži za zavarovana območja v Alpah 

že od ustanovitve  leta 1995 dalje. 
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4) Task Force predstavlja operativno povezovanje med Stalnim sekretariatom in 

zavarovanimi območji v Alpah. Delovni program Task Force bo predstavljen v 

predlogu Stalnega sekretariata, izdelan v sodelovanju z mednarodnim upravnim 

odborom Alpske mreže, ki ga bo potrdil Stalni odbor. Koordiniranje med Stalnim 

odborom Alpske konvencije in mednarodnim upravnim odborom Alpske mreže bo 

zagotovljeno preko predstavnikov posamičnih državnih delegacij prisotnih na rednih 

sestankih  mednarodnega upravnega odbora. Vse dejavnosti Mreže bodo neposredno 

ali posredno usmerjene k uresničevanju členov protokola « Varstvo narave in 

urejanje krajine », z namenom izboljševanja sodelovanja med zavarovanimi območji, 

hkrati pa bodo težile k primerjanju in harmonizaciji načinov upravljanja naravnih in 

kulturnih okolij v Alpah. Task Force naj bi omogočala še bolj okrepiti te cilje preko  

medsebojnega delovanja delovnega programa Mreže in nalogami Stalnega 

sekretariata (dopolnjevanje programov). 

5) Stalni sekretariat bo skupaj s Task Force pripravil predlog dvoletnega programa za 

vsako predsedstvo, ki ga bo potem Stalni odbor potrjeval na začetku vsakega 

mandata. 

6) Glede izvajanja nalog, ki jih bo naložil Stalni odbor, bodo zaposleni v Task Force 

neposredno odgovorni Generalnemu sekretarju-ki; vodenje administrativnih nalog 

vezanih na dejavnosti Task Force bo zagotovil Nacionalni park Ecrins. Generalni 

sekretar bo vabljen kot opazovalec na seje mednarodnega upravnega odbora Mreže, 

da bi se tako vzpostavilo dobro sodelovanje med Task Force in Mrežo. 

7) Zaposleni v Task Force bodo občasno morali v Innsbruck na sedež Stalnega 

sekretariata na tehnične seje o napredovanju nalog Task Force, kjer bodo o tem 

poročali Glavnemu sekretarju. Lahko bodo poklicani tudi na oddvojeni operativni 

sedež Sekretariata v Bolzanu za bolj specifične naloge. 

8) Task Force bo ob koncu leta  pripravila poročilo dejavnosti za Generalnega sekretarja. 

To poročilo bo lahko priloženo poročilu Mreže zavarovanih območij v Alpah, ki je 

redno predloženo Alpski konferenci (vsaki dve leti). 

9) Zaposleni bodo imeli zagotovljeno francosko socialno zavarovanje v primeru bolezni, 

za pokojnino, v primeru nesreče pri delu in brezposelnost (administrativni sedež); 

plačano ustrezno vsoto prispevkov, jim bo povrnil Stalni sekretariat (vključeno v 

prostovoljnem prispevku Francije) upoštevajoč sprejete predpise glede zaposlenih v 

Stalnem Sekretariatu. 

10)  Zaposleni v Task Force bodo davke plačevali v Franciji, koristili bodo lahko odredbe 

Zakona št. 94-428 in 94-429 z dne 28. maja 1994, ki dovoljujejo ratifikacijo 
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« Konvencije med Francosko republiko in Republiko Avstrijo, ki ima kot cilj  

preprečevanje dvojnega obdavčevanja ter preprečevanje davčne utaje. » 
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